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Sp. značka: SVO/57/2018/Bal
Sp. znak: 101.2.2
Sk. znak/lhůta: A/10

Zápis z 80. schůze Rady města Svobody nad Úpou
konané dne 24.1.2018
Jednání Rady města zahájil v 18:00 hodin a dále řídil, starosta města Ing. Jiří Špetla.
Přítomni: Ing. Jiří Špetla, Mgr. Petr Hynek, Ing. Jaroslav Chmelař, Ing. Václav Jiránek,
Mgr. Petr Týfa
Zápisem pověřena: Ing. Ivana Balcarová – tajemnice MěÚ
Program jednání RM:
Poř.č. Název programu
1.

Otevírání obálek a vyhodnocení nabídek v rámci poptávkového řízení VZMR na
služby s názvem "Předtisková příprava publikace o Svobodě nad Úpou – grafické
práce"

2.

Žádost společnosti Léčebné lázně Bohdaneč, a.s. o pronájem prostoru na sloupech
VO za účelem umístění informačních tabulí

3.

Cenová nabídka na odstranění havárie vody a poruchy boileru na ubytovně

4.

Žádost o prodej pozemků p.p.č. 101/8 a 101/5, oba v k.ú. Maršov I v souladu se
Záměrem města č. 13/2016

5.

Rozpočtové opatření č. 1/2018

6.

Investiční dlouhodobý účelový úvěr ve výši 25.000.000 Kč - příprava pro výběr
bankovního ústavu v souladu s usnesením zastupitelstva

7.

Žádost o zmírnění sankce

8.

Cenové nabídky na instalaci nového zabezpečovacího systému radnice

9.

Společné stanovisko MMR a MV ohledně stavebního úřadu Malá Úpa a návrh na
změnu Organizačního řádu od 1.2.2018

1. Otevírání obálek a vyhodnocení nabídek v rámci poptávkového řízení VZMR na
služby s názvem "Předtisková příprava publikace o Svobodě nad Úpou – grafické
práce"
V rámci opakované VZMR na služby s názvem "Předtisková příprava publikace o Svobodě
nad Úpou – grafické práce" byla radě předložena opět jen jedna doručená nabídka, přestože
byli osloveni prokazatelně tři uchazeči, jak vyplývá ze spisové dokumentace k této veřejné
zakázce, která je vedena mimo režim zákona. Výzva byla opakována protože vybraný
uchazeč z prvního řízení odmítl podepsat Smlouvu o dílo s ohledem na termín dokončení
1

31.3.2018. V rámci opakovaného řízení byla lhůta pro dokončení díla prodloužena do
31.7.2018. Předpokládaná hodnota zakázky byla 170.000 Kč bez DPH. Nabídka od paní Kazi
Štelzigové, IČ 67470751, se sídlem Jiřího z Poděbrad 217, 549 31 Hronov ocenila zakázku na
částku 130.000 Kč bez DPH + 10% DPH, tj. celkem 143.000 Kč. Vzhledem k tomu, že
nabídka zdaleka nedosáhla předpokládané hodnoty a reference uchazeče byly ověřeny již v
rámci prvního řízení u hlavního autora publikace o historii Svobody Mgr. Reila, rada se
shodla, že nabídku přijme.
Bylo hlasováno o následujících návrzích usnesení:
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
v rámci opakovaného řízení na VZMR na služby s názvem "Předtisková příprava publikace o
Svobodě nad Úpou – grafické práce", která je vedena mimo režim zákona, nabídku od paní
Kazi Štelzigové, IČ 67470751, se sídlem Jiřího z Poděbrad 217, 549 31 Hronov, která nabídla
částku 130.000 Kč bez DPH + 10% DPH, tj. celkem 143.000 Kč a pověřuje starostu
podpisem Smlouvy o dílo s vybraným uchazečem, která byla součástí zadávací dokumentace.
Hlasování:
pro – 4
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. RM/989/80/2018 bylo přijato.
2. Žádost společnosti Léčebné lázně Bohdaneč, a.s. o pronájem prostoru na sloupech
VO za účelem umístění informačních tabulí
Radě města byla předložena žádost společnosti Léčebné lázně Bohdaneč a.s. o souhlas s
umístěním reklamních tabulí na sloupech veřejného osvětlení. Rada se žádostí zabývala,
zejména umístěním na konkrétních sloupech VO a dále diskusí nad splněním příslibu
společnosti o likvidaci skládky zeminy vedle objektu Alzheimer care. Stavební technik
vysvětlil veškeré stavební přesuny hmot v dané lokalitě, které se týkaly jiných stavebních
akcí. Poté rada hlasovala o návrhu usnesení:
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
umístění tří reklamních tabulí (směrovky Alzheimer Care) na sloupech veřejného osvětlení na
základě žádosti společnosti Léčebné lázně Bohdaneč a.s. dle přílohy s tím, že roční nájem
bude činit 1.200 Kč bez DPH za 1 ceduli ročně.
Hlasování:
pro – 4
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. RM/990/80/2018 bylo přijato.
3. Cenová nabídka na odstranění havárie vody a poruchy boileru na ubytovně
Čas 18:15 Na jednání rady dorazil s omluvou Mgr. Hynek.
Radě města předložil stavební technik cenovou nabídku na odstranění havárie vody včetně
výměny jednoho z bojlerů ve výši 36.800 Kč včetně DPH na ubytovně na městském stadionu
(viz příloha originálu zápisu). V souvislosti s tím stavební technik ještě informoval o závažné
hrubé závadě, která vyplývá z revizní zprávy plynu na objektu čp. 222 v areálu městského
stadionu. Jedná se o netěsnost regulačního ventilu plynu. Ocenění této závady ještě nemá k
dispozici, ale s ohledem na závažnost je třeba rovněž urychleně řešit. Byla vedena krátká
diskuse o budoucnosti části objektu ubytovny, zda tuto část zrušit či dále provozovat s
ohledem na rostoucí náklady ve vazbě na technický stav budovy. V rámci této diskuse však
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nevyplynul jednoznačný návrh na nějakou změnu. Co se týká výše uvedených havarijních
oprav, bylo hlasováno o návrhu usnesení:
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
cenovou nabídku na odstranění havárie vody včetně výměny jednoho z bojlerů ve výši 36.800
Kč včetně DPH na ubytovně na městském stadionu (viz příloha originálu zápisu) a schvaluje
opravu revizní závažné hrubé závady - odstranění netěsnosti regulačního ventilu plynu.
Hlasování:
pro – 5
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. RM/991/80/2018 bylo přijato.
4. Žádost o prodej pozemků p.p.č. 101/8 a 101/5, oba v k.ú. Maršov I v souladu se
Záměrem města č. 13/2016
Radě města byla předložena písemná žádost o prodej nemovitostí dle záměru města č.
13/2016 (viz příloha originálu zápisu). Jedná se o parcely p.p.č. 101/5, druh pozemku zahrada,
o výměře 1291 m2 a p.p.č. 101/8, druh pozemku zahrada, o výměře 687 m2, vše v k.ú.
Maršov I. Oba pozemky byly určeny záměrem města č. 13/2016 určeny pro výstavbu
rodinného domu, a proto se na tento prodej vztahují Pravidla pro prodej pozemků ve
vlastnictví města určených pro výstavbu rodinných domů (dále jen "Pravidla"). Tajemnice
informovala radu, že žadatele emailem seznámila s doplňujícími informacemi o tom, že
případný prodej se řídí výše uvedenými Pravidly, kdy součástí dokumentu je i vzorová kupní
smlouva. Dále informovala žadatele o cenové politice města, kdy určení prodejní ceny je v
kompetenci zastupitelstva, nicméně minimální cena, za kterou město prodává takové
pozemky, činí 400,-Kč za 1 m2, pokud znalecký posudek neurčí cenu vyšší (znalecký
posudek není zpracován, objednává se až po zaplacení zálohy). S ohledem na to, že pozemky
jsou určeny k prodeji pro výstavbu RD, je prodej zatížen DPH, otázkou je, jak se
zastupitelstvo vypořádá s DPH, zda určí, že DPH připočte k ceně dle znaleckého posudku
(nebo k ceně ve výši 400,-Kč jako základu daně, pokud znalecký posudek určí cenu nižší)
nebo zda cena určená znaleckým posudkem (nebo oněch 400 Kč) bude včetně DPH.
Dále se rada zabývala požadavkem žadatele na odstranění bazénu a garáže z pozemků a
vytyčení hranic. Na tento požadavek rada reagovala v tom smyslu, že část pozemku je v
současné době řádně pronajatá, a pokud by došlo k prodeji lze uplatnit tříměsíční výpovědní
dobu. V nájemní smlouvě je s odstraněním staveb počítáno.
Rada se shodla na tom, že žádost bude postoupena zastupitelstvu, pokud žadatel uhradí zálohu
ve výši 5.000 Kč a po uhrazení bude objednán znalecký posudek.
Rada hlasovala o návrhu usnesení:
Rada města Svobody nad Úpou
projednala
žádost o prodej nemovitostí dle záměru města č. 13/2016 (viz příloha originálu zápisu). Jedná
se o parcely p.p.č. 101/5, druh pozemku zahrada, o výměře 1291 m2 a p.p.č. 101/8, druh
pozemku zahrada, o výměře 687 m2, vše v k.ú. Maršov I. Oba pozemky byly určeny záměrem
města č. 13/2016 určeny pro výstavbu rodinného domu, a proto se na tento prodej vztahují
Pravidla pro prodej pozemků ve vlastnictví města určených pro výstavbu rodinných domů
(dále jen "Pravidla") s tím, že rada se shodla na tom, že žádost bude postoupena
zastupitelstvu, pokud žadatel uhradí zálohu ve výši 5.000 Kč a po uhrazení bude objednán
znalecký posudek (podrobně viz zápis).
Hlasování:
pro – 5
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. RM/992/80/2018 bylo přijato.
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5. Rozpočtové opatření č. 1/2018
Radě města bylo předloženo rozpočtové opatření, a to v rámci kompetence stanovené
zastupitelstvem na prosincovém jednání v souladu s § 102 odst. 2 písm. a) zákona č. 128/2000
Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, k provádění jednotlivých
rozpočtových opatření pro případ:
- rozpočtové zapojení výdajů na financování schválených rozpočtovaných stavebních akcí
započatých v přechozím roce z důvodu nedodržení smluvních termínů dokončení staveb.
Rozpočtové opatření č. 1/2018 obsahuje:
Příjmy:
1) Smluvní pokuta za hřbitovy v souvislosti s nedokončením termínů dle smlouvy – příjem
roku 2018
2) Smluvní pokuta za hasičárnu v souvislosti s nedokončením termínů dle smlouvy – příjem
roku 2018
Výdaje:
3) Neuhrazené faktury za opravy obou hřbitovů, které měly být dokončeny v roce 2017, ale
jejich financování pokračuje i v rámci roku 2018:
- Svoboda – zbývá uhradit oproti smlouvě 846.680,91 Kč
- Maršov – zbývá uhradit oproti smlouvě 155.851,40 Kč
4) Zastřešení přístřešku u čerpací stanice Benzina pro potřeby města – přesun celé akce do
roku 2018 – částka dle smlouvy 365.420 Kč
5) Dokončení financování výstavby nové hasičské zbrojnice:
- dle SOD se zhotovitelem zbývá k úhradě částka 2.904.496 Kč
- dále za zpevněné plochy dofinancování částka 75.277, 21 Kč
- náklady BOZP 50.215 Kč
- náklady autorského dozoru
- náklady za administraci projektu
Celkem tedy zapracováno zaokrouhleně s rezervou 3.200.000 Kč
6) Z překlenovacího úvěru bude zhotoviteli uhrazena částka 2.764.496 Kč (2.904.496 –
140.000 Kč smluvní pokuta), celkem tedy bude z překlenovacího úvěru vyčerpána částka jistina ve výši 8.425.040 Kč, kterou by mělo město splatit neprodleně po obdržení dotace z
IROP.
7) Na financování nedokončených akcí z roku 2017, které se přesunuly do roku 2018 s
ohledem na nesplnění smluvních termínů je třeba navýšit částku financování z vlastních
prostředků o 1.571.000 Kč na celkem 13.924.400 Kč.
Návrh rozpočtového opatření č. 1/2018 - rekapitulace:
Příjmy:
Přijaté sankční platby od jiných subjektů –
hřbitovy
Přijaté sankční platby od jiných subjektů –
5512/2212
nová hasičárna
Navýšení PŔÍJMÚ o částku CELKEM
CELKOVÉ PŔÍJMY po navýšení v rámci RO č. 1/2018
3632/2212

110 000
140 000
250 000
31 788 600

Výdaje:
3632/51XX
3639/6XXX
5512/6XXX

Hřbitovy
Zastřešený příspěvek u Benziny
Výstavba zbrojnice
Navýšení VÝDAJÚ o částku CELKEM
CELKOVÉ VÝDAJE po navýšení v rámci RO č. 1/2018
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1 021 000
365 000
3 200 000
4 586 000
62 128 000

Financování:
Překlenovací úvěr na výstavbu hasičské
zbrojnice čerpání
Financování pomocí rezervních fin. prostředků
8115
z minulých let
Navýšení PŔÍJMÚ o částku CELKEM
CELKOVÉ FINANCOVÁNÍ po navýšení v rámci RO č. 1/2018
8113

2 765 000
1.571.000
4 336 000
30 339 400

Rozpis rozpočtového opatření:

P ŘÍJ MY
Rozp. skladba
ORG
POL
ODPA

Částka

Text

3632

2212

Smluvní pokuta za nedodržení termínu při opravě hřbitovní zdi - příjem v roce 2018

110 000

5512

2212

Smluvní pokuta za nedodržení termínu při výstavbě hasičárny - příjem v roce 2018

140 000

Celkem třída 2 : Nedaňové příjmy

250 000

CELKOVÉ PŘÍJMY v rámci RO č. 1/2018

250 000

VÝDAJE
Rozp. skladba
ORG
POL
ODPA
3632

5171

3632

5169

3632
3639

5171
6121

Částka

Text

Oprava hřbitovní zdi ve Svobodě nad Úpou - pokračování IV. etapa (přesun z roku
2017)
Dokončení opravy schodiště na maršovském hřbitově - projekt k výztuži žlb.
201705
konstrukcí (přesun z roku 2017)
201705 Dokončení opravy schodiště na maršovském hřbitově (přesun z roku 2017)

847 000

201704

18 000
156 000
365 000
1 386 000

Vybudování zastřešeného přístřešku u čerpací stanice Benzina (přesun z roku 2017)

Skupina 3: Služby pro obyvatelstvo
5512

6121

201711

Vybudování hasičské zbrojnice (přesun z roku 2017, dokončení v roce 2018 z
překlenovacího úvěru)

3 200 000

Skupina 3: Služby pro obyvatelstvo

3 200 000

CELKOVÉ VÝDAJE v rámci RO č. 1/2018

4 586 000

Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
rozpočtové opatření č. 1/2018 (viz příloha originálu zápisu), jehož obsahem jsou následující
změny:
Příjmy:
Přijaté sankční platby od jiných subjektů –
hřbitovy
Přijaté sankční platby od jiných subjektů –
5512/2212
nová hasičárna
Navýšení PŔÍJMÚ o částku CELKEM
CELKOVÉ PŔÍJMY po navýšení v rámci RO č. 1/2018
3632/2212

110 000
140 000
250 000
31 788 600

Výdaje:
3632/51XX
3639/6XXX
5512/6XXX

Hřbitovy
Zastřešený příspěvek u Benziny
Výstavba zbrojnice
Navýšení VÝDAJÚ o částku CELKEM
CELKOVÉ VÝDAJE po navýšení v rámci RO č. 1/2018

5

1 021 000
365 000
3 200 000
4 586 000
62 128 000

Financování:
Překlenovací úvěr na výstavbu hasičské
zbrojnice čerpání
Financování pomocí rezervních fin. prostředků
8115
z minulých let
Navýšení PŔÍJMÚ o částku CELKEM
CELKOVÉ FINANCOVÁNÍ po navýšení v rámci RO č. 1/2018
8113

2 765 000
1.571.000
4 336 000
30 339 400

V rámci rozpočtového opatření č. 1/2018 činí objem celkových příjmů 250.000,-Kč (celkové
příjmy rozpočtu na rok 2018 po této změně se zvyšují na 31.788.600 Kč), objem celkových
výdajů v rámci rozpočtového opatření č. 1/2018 činí 4.586.000,-Kč (celkové výdaje rozpočtu
na rok 2018 po této změně se zvyšují na 62.128.000 Kč) a financování rozdílu v rámci
rozpočtového opatření č. 1/2018 činí 4.336.000,-Kč (celkové financování rozpočtu na rok
2018 po této změně se zvyšuje na 30.339.400 Kč). Rozpis rozpočtového opatření je uveden
v příloze zápisu.
Hlasování:
pro – 5
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. RM/993/80/2018 bylo přijato.
6. Investiční dlouhodobý účelový úvěr ve výši 25.000.000 Kč - příprava pro výběr
bankovního ústavu v souladu s usnesením zastupitelstva
Na základě pověření zastupitelstvem z prosincového jednání (usnesení č. ZM/219/16/2017
písm. e) se rada zabývala přípravou výběru bankovního ústavu na poskytnutí investičního
dlouhodobého účelového úvěru ve výši 25.000.000 Kč na následující účel:
- refinancování zůstatku stávající jistiny z investičního úvěru na výstavbu sportovní haly ve
Svobodě nad Úpou, který splácí město bankovnímu ústavu ČSOB, a.s.
- financování rekonstrukce chodníků podél hlavní silnice v rámci projekt „Bezpečná pěší
doprava ve Svobodě nad Úpou“
- financování opravy veřejného osvětlení podél hlavní silnice
Zastupitelstvo města stanovilo základní podmínky pro přijetí úvěru v podobě počtu 100
splátek a fixní úrokové sazby.
Rada se zabývala úvěrovými podmínkami, zejména termíny (viz příloha originálu zápisu) s
tím, že stanovila zadávací podmínky ve dvou variantách:
Podmínky zadavatele pro požadovaný úvěr
a) Doba splácení úvěru 100 měsíců, splatnost první splátky jistiny bude ke dni 25. 1. 2019
(VARIANTA 1) nebo ke dni 25.7.2019 (VARIANTA 2), poslední splátka jistiny bude ke dni
25. 4. 2027 (VARIANTA 1) nebo 25.10.2027 (VARIANTA 2). Pravidelné měsíční splátky
jistiny úvěru ve výši 250.000,-Kč. Způsob hrazení úroků měsíčně.
b) Způsob čerpání – jednorázové i postupné, ale vždy účelové,
- postupné u rekonstrukce chodníků a rekonstrukce VO - na základě předkládaných daňových
dokladů k proplacení přímo z úvěru na účet zhotovitele od května 2018. Město si vyhrazuje
právo nedočerpat celou výši úvěru bez uplatňování sankcí. Pro výpočet nabídkové ceny
uvažujte s jednorázovým čerpáním plné výše úvěru ke dni 31.12.2018 (VARIANTA 1) nebo
ke dni 30.6.2019 (VARIANTA 2)
- jednorázové u refinancování zůstatku stávajícího investičního úvěru – jednorázovým
splacením v měsíci květen – prosinec 2018 ( VARIANTA 1 - město si vyhrazuje právo volby
jednorázového splacení v tom kterém měsíci) nebo v měsíci květen 2018 - červen 2019
(VARIANTA 2 - město si vyhrazuje právo volby jednorázového splacení v tom kterém
měsíci)
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c) Po celou dobu trvání úvěru bude úroková sazba stanovena jako fixní nepohyblivá. Uchazeč
do smlouvy výslovně uvede možnost města bez jakýchkoliv sankcí či poplatků zaplatit
mimořádnou splátku úvěru nebo předčasné splacení zůstatku úvěru v období od 25. 1. 2019
do 25.4.2027 (VARIANTA 1) nebo od 25.7.2019 do 25.10.2027 (VARIANTA 2), a to na
základě písemného oznámení bance alespoň 30 kalendářních dnů před očekávaným datem
předčasné splátky.
d) Součástí nabídkové ceny mohou být i poplatky, a pakliže uchazeč tyto bude požadovat,
musí veškeré poplatky zahrnout do celkové nabídkové výše fixního úroku. Výše poplatků a
sankcí stanovených Všeobecnými obchodními podmínkami a sazebníkem uchazeče se nesmí
navyšovat po celou dobu trvání úvěrové smlouvy. Zadavatel stanovuje následující limity pro
výši některých konkrétních poplatků a sankcí:
- poplatek za zpracování úvěrové smlouvy bude 0,- Kč
- poplatek za administraci úvěru bude 0,- Kč
- poplatek za čerpání úvěru bude 0,- Kč
- úhrada poplatku za rezervaci zdrojů bude 0,-Kč
e) Zadavatel připouští, že platební styk bude veden i s jinou bankou, která poskytne nejlepší
podmínky, než u které má vedeny bankovní účty.
f) Zajištění úvěru zadavatel požaduje pouze rozpočtovými příjmy.
g) Poskytnutí úvěru nesmí být podmíněno poskytnutím žádného jiného produktu.
h) Předpokládaný termín podpisu úvěrové smlouvy duben 2018
i) Předmětem hodnocení bude nabídková cena, která musí obsahovat vypočtené úroky včetně
všech poplatků a ostatních nákladů souvisejících s poskytnutím úvěru, a to za každou variantu
zvlášť.
Rada určila, že budou osloveny dva bankovní ústavy, u kterých má město účty.
Bylo hlasováno o návrhu usnesení:
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
podmínky pro poskytnutí investičního dlouhodobého účelového úvěru ve výši 25.000.000 Kč
ve dvou variantách (viz zápis) na následující účel:
- refinancování zůstatku stávající jistiny z investičního úvěru na výstavbu sportovní haly ve
Svobodě nad Úpou, který splácí město bankovnímu ústavu ČSOB, a.s.
- financování rekonstrukce chodníků podél hlavní silnice v rámci projekt „Bezpečná pěší
doprava ve Svobodě nad Úpou“
- financování opravy veřejného osvětlení podél hlavní silnice.
Hlasování:
pro – 5
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. RM/994/80/2018 bylo přijato.
7. Žádost o zmírnění sankce
Radě města byla předložena žádost zhotovitele stavební akce s názvem "Oprava hřbitovní zdi
ve Svobodě nad Úpou - pokračování IV. etapa" o zmírnění sankce za nedodržení termínu
dokončení díla s tím, že poukazuje na nevhodné klimatické podmínky pro stavební práce, což
považuje za zásah vyšší moci dle Smlouvy o dílo. Uplatněná sankce činí celkem 260.000 Kč z
celkové hodnoty díla ve výši 1.329.647,03 Kč bez DPH. Na obě smluvní pokuty (150.000 Kč
+ 110.000 Kč) byly řádně podepsány ze strany zhotovitele Dohody o provedení vzájemného
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zápočtu závazků a pohledávek (viz příloha zápisu). Rada se žádostí zabývala a přijala
následující usnesení:
Rada města Svobody nad Úpou
neschvaluje
žádost zhotovitele stavební akce s názvem "Oprava hřbitovní zdi ve Svobodě nad Úpou pokračování IV. etapa" o zmírnění sankce za nedodržení termínu dokončení díla s tím, že
poukazuje na nevhodné klimatické podmínky pro stavební práce, což považuje za zásah vyšší
moci dle Smlouvy o dílo (podrobně viz zápis) s tím, že nevhodné klimatické podmínky jsou
jako zásah vyšší moci irelevantní a zhotovitel naprosto zanedbal letní měsíce, kdy Smlouva o
dílo byla uzavřena dne 8.6.2017 a na stavbě pracoval naprostý nedostatek pracovníků (+/- 2
pracovníci).
Hlasování:
pro – 5
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. RM/995/80/2018 bylo přijato.
8. Cenové nabídky na instalaci nového zabezpečovacího systému radnice
Radě města předložila tajemnice dvě cenové nabídky na výměnu zabezpečovacího zařízení
objektu radnice (viz přílohy originálu zápisu). Stávají zabezpečovací zařízení je staré přes 20
let a již nesplňuje současné bezpečnostní požadavky. Dalším důvodem je bezpečnostní
zajištění serverovny radnice, která dosud není zajištěna alarmem a z hlediska bezpečnosti dat
se jedná o velmi závažný nedostatek. Akce bude financována z rozpočtu místní správy z
výdajů na opatření související s GDPR. Rada vzala informace na vědomí a hlasovala o návrhu
usnesení:
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
cenovou nabídku na výměnu zabezpečovacího zařízení objektu radnice od sdružení
TEZKOM, IČ 72876328, se sídlem Foerstrova 390, 541 01 Trutnov za cenu ve výši 67.384
Kč bez DPH, s DPH za 81.535,-Kč (viz příloha originálu zápisu).
Hlasování:
pro – 4
proti – 0
zdržel se – 1
(Ing. Jiránek)
USNESENÍ č. RM/996/80/2018 bylo přijato.
9. Společné stanovisko MMR a MV ohledně stavebního úřadu Malá Úpa a návrh na
změnu Organizačního řádu od 1.2.2018
Tajemnice předložila radě Společné stanovisko Ministerstva pro místní rozvoj a Ministerstva
vnitra ČR č.j. MV-2106-4/OSR-2018 ze dne 22.1.2018 k přechodným ustanovením článku II.
bod 15. zákona č. 225/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování
a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (viz příloha originálu
zápisu). Na základě tohoto právně závazného stanovisko vyplývá povinnost našeho
pověřeného obecního úřadu ve Svobodě nad Úpou vykonávat činnost stavebního úřadu pro
obec Malá Úpa, a to s ohledem na ukončení platnosti veškerých dosud uzavřených
veřejnoprávních smluv mezi obcemi a zákaz uzavření nových. Agendu stavebního úřadu pro
obec Malá Úpa do roku 2011 vykonával Horní Maršov, poté přešla veřejnoprávní smlouvou
pod MěÚ Trutnov, který však již od 1.1.2018 agendu nemůže vykonávat. Starosta i tajemnice
informovali radu o jednáních a písemných urgencích starosty obce Malá Úpa vůči
ministerstvům (obě ministerstva zprvu zastávala rozdílný názor) od prosince loňského roku,
kdy nebylo jasné, kdo agendu vlastně má vykonávat. Teprve na základě výše uvedeného
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stanoviska ze dne 22.1.2018 obě ministerstva vydala konečné rozhodnutí a stanovila termín
pro splnění správného zařazení výkonu agendy stavebního úřadu pro obec (která sama není
stavebním úřadem) po zániku veřejnoprávní smlouvy, nejpozději 1.2.2018. Tajemnice dále
doplnila, že v této souvislosti již požádala KÚ KHK o přepočet příspěvku na výkon této státní
správy a bylo jí sděleno, že na výkon této agendy bude městu navýšen příspěvek o 24.000 Kč
ročně (výpočet příspěvku na agendu stavebního úřadu má vazbu na počet obyvatel a vůbec
nezohledňuje rozlohu území, ochranná pásma, významnost lokality a stavební ruch, tj.
výkonovou složku činnosti stavebního úřadu). MěÚ Trutnov měl na tuto agendu zaměstnance
na 0,5 pracovního úvazku. To znamená, že státní příspěvek kryje náklady na činnost
stavebního úřadu pro Malou Úpou v řádu jednotek procent.
V této souvislosti starosta dále informoval radu, že již jednal se starostou obce Malá Úpa o
možnosti finanční spoluúčasti a obec Malá Úpa se nebrání, protože v rámci veřejnoprávní
smlouvy platila Městu Trutnov částku okolo 280.000 Kč. Problém však nyní spočívá v tom,
že veřejnoprávní smlouvu nelze uzavřít a tak obec Malá Úpa hledá jinou možnost poskytnutí
finančního příspěvku tak, aby neporušila zákony.
S ohledem na výše uvedené tajemnice konstatovala, že agendu bude přechodně vykonávat
Ing. Hůrka, ale dlouhodobě je tento stav neudržitelný, a proto předložila radě návrh na změnu
Organizačního řádu, resp. organizační struktury MěÚ Svoboda, a to navýšením o 1,0 pracovní
úvazek na hospodářsko-správním odboru. Doplnila, že tento nový pracovník (jedná se o
úředníka, takže musí být vypsáno výběrové řízení podle zákona o úřednících) bude vykonávat
z 0,5 pracovního úvazku agendu stavebního úřadu pro obec Malá Úpa a zbývající polovina
pracovního úvazku bude využita přesunem agend v rámci reorganizace ostatních činností
zaměstnanců radnice, protože i některé ostatní agendy již současné personální obsazení
radnice nezvládá (nárůst počtu opatrovanců během dvou let z 0 na 6, v rámci spisové agendy
zajištění skartačního řízení, sociálně-právní ochrana dětí, veřejné zakázky malého rozsahu
atd.).
Rada hlasovala o návrhu usnesení:
Rada města Svobody nad Úpou
bere na vědomí
a)
Společné stanovisko Ministerstva pro místní rozvoj a Ministerstva vnitra ČR
č.j. MV-2106-4/OSR-2018 ze dne 22.1.2018 k přechodným ustanovením článku II.
bod 15. zákona č. 225/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 183/2006 Sb., o územním
plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (viz
příloha originálu zápisu), na základě kterého vyplývá povinnost našeho pověřeného
obecního úřadu ve Svobodě nad Úpou vykonávat činnost stavebního úřadu pro obec
Malá Úpa (podrobně viz zápis).
schvaluje
b)
změnu Organizačního řádu, resp. organizační struktury MěÚ Svoboda, a to
navýšením o 1,0 pracovní úvazek na hospodářsko-správním odboru s tím, že tento
nový pracovník (jedná se o úředníka, takže musí být vypsáno výběrové řízení podle
zákona o úřednících) bude vykonávat z 0,5 pracovního úvazku agendu stavebního
úřadu pro obec Malá Úpa a zbývající polovina pracovního úvazku bude využita
přesunem agend v rámci reorganizace ostatních činností zaměstnanců radnice
(podrobně viz zápis).
Hlasování:
pro – 5
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. RM/997/80/2018 bylo přijato.
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Schůze Rady města byla ukončena dne 24.1.201 ve 19,45 hodin. Další pravidelná schůze rady
se bude konat 14.2.2018 od 18,00 hodin na radnici. Zápis byl dokončen dne 25.1.2018.
Nedílnou součástí zápisu je výpis usnesení z 80. schůze Rady města Svobody nad Úpou,
konané dne 24.1.2018.

………………………………….
Mgr. Petr Hynek
místostarosta města

……………………………………
Ing. Jiří Špetla
starosta města
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Výpis usnesení ze 80. schůze Rady města Svobody nad Úpou
konané dne 24.01.2018
USNESENÍ č. RM/989/80/2018
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
v rámci opakovaného řízení na VZMR na služby s názvem "Předtisková příprava publikace o
Svobodě nad Úpou – grafické práce", která je vedena mimo režim zákona, nabídku od paní
Kazi Štelzigové, IČ 67470751, se sídlem Jiřího z Poděbrad 217, 549 31 Hronov, která nabídla
částku 130.000 Kč bez DPH + 10% DPH, tj. celkem 143.000 Kč a pověřuje starostu
podpisem Smlouvy o dílo s vybraným uchazečem, která byla součástí zadávací dokumentace.
USNESENÍ č. RM/990/80/2018
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
umístění tří reklamních tabulí (směrovky Alzheimer Care) na sloupech veřejného osvětlení na
základě žádosti společnosti Léčebné lázně Bohdaneč a.s. dle přílohy s tím, že roční nájem
bude činit 1.200 Kč bez DPH za 1 ceduli ročně.
USNESENÍ č. RM/991/80/2018
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
cenovou nabídku na odstranění havárie vody včetně výměny jednoho z bojlerů ve výši 36.800
Kč včetně DPH na ubytovně na městském stadionu (viz příloha originálu zápisu) a schvaluje
opravu revizní závažné hrubé závady - odstranění netěsnosti regulačního ventilu plynu.
USNESENÍ č. RM/992/80/2018
Rada města Svobody nad Úpou
projednala
žádost o prodej nemovitostí dle záměru města č. 13/2016 (viz příloha originálu zápisu). Jedná
se o parcely p.p.č. 101/5, druh pozemku zahrada, o výměře 1291 m2 a p.p.č. 101/8, druh
pozemku zahrada, o výměře 687 m2, vše v k.ú. Maršov I. Oba pozemky byly určeny záměrem
města č. 13/2016 určeny pro výstavbu rodinného domu, a proto se na tento prodej vztahují
Pravidla pro prodej pozemků ve vlastnictví města určených pro výstavbu rodinných domů
(dále jen "Pravidla") s tím, že rada se shodla na tom, že žádost bude postoupena
zastupitelstvu, pokud žadatel uhradí zálohu ve výši 5.000 Kč a po uhrazení bude objednán
znalecký posudek (podrobně viz zápis).
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USNESENÍ č. RM/993/80/2018
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
rozpočtové opatření č. 1/2018 (viz příloha originálu zápisu), jehož obsahem jsou následující
změny:
Příjmy:
Přijaté sankční platby od jiných subjektů –
hřbitovy
Přijaté sankční platby od jiných subjektů –
5512/2212
nová hasičárna
Navýšení PŔÍJMÚ o částku CELKEM
CELKOVÉ PŔÍJMY po navýšení v rámci RO č. 1/2018
3632/2212

110 000
140 000
250 000
31 788 600

Výdaje:
3632/51XX
3639/6XXX
5512/6XXX

Hřbitovy
Zastřešený příspěvek u Benziny
Výstavba zbrojnice
Navýšení VÝDAJÚ o částku CELKEM
CELKOVÉ VÝDAJE po navýšení v rámci RO č. 1/2018

1 021 000
365 000
3 200 000
4 586 000
62 128 000

Financování:
Překlenovací úvěr na výstavbu hasičské
zbrojnice čerpání
Financování pomocí rezervních fin. prostředků
8115
z minulých let
Navýšení PŔÍJMÚ o částku CELKEM
CELKOVÉ FINANCOVÁNÍ po navýšení v rámci RO č. 1/2018
8113

2 765 000
1.571.000
4 336 000
30 339 400

V rámci rozpočtového opatření č. 1/2018 činí objem celkových příjmů 250.000,-Kč (celkové
příjmy rozpočtu na rok 2018 po této změně se zvyšují na 31.788.600 Kč), objem celkových
výdajů v rámci rozpočtového opatření č. 1/2018 činí 4.586.000,-Kč (celkové výdaje rozpočtu
na rok 2018 po této změně se zvyšují na 62.128.000 Kč) a financování rozdílu v rámci
rozpočtového opatření č. 1/2018 činí 4.336.000,-Kč (celkové financování rozpočtu na rok
2018 po této změně se zvyšuje na 30.339.400 Kč). Rozpis rozpočtového opatření je uveden
v příloze zápisu.
USNESENÍ č. RM/994/80/2018
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
podmínky pro poskytnutí investičního dlouhodobého účelového úvěru ve výši 25.000.000 Kč
ve dvou variantách (viz zápis) na následující účel:
- refinancování zůstatku stávající jistiny z investičního úvěru na výstavbu sportovní haly ve
Svobodě nad Úpou, který splácí město bankovnímu ústavu ČSOB, a.s.
- financování rekonstrukce chodníků podél hlavní silnice v rámci projekt „Bezpečná pěší
doprava ve Svobodě nad Úpou“
- financování opravy veřejného osvětlení podél hlavní silnice.
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USNESENÍ č. RM/995/80/2018
Rada města Svobody nad Úpou
neschvaluje
žádost zhotovitele stavební akce s názvem "Oprava hřbitovní zdi ve Svobodě nad Úpou pokračování IV. etapa" o zmírnění sankce za nedodržení termínu dokončení díla s tím, že
poukazuje na nevhodné klimatické podmínky pro stavební práce, což považuje za zásah vyšší
moci dle Smlouvy o dílo (podrobně viz zápis) s tím, že nevhodné klimatické podmínky jsou
jako zásah vyšší moci irelevantní a zhotovitel naprosto zanedbal letní měsíce, kdy Smlouva o
dílo byla uzavřena dne 8.6.2017 a na stavbě pracoval naprostý nedostatek pracovníků
(+/- 2 pracovníci).
USNESENÍ č. RM/996/80/2018
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
cenovou nabídku na výměnu zabezpečovacího zařízení objektu radnice od sdružení
TEZKOM, IČ 72876328, se sídlem Foerstrova 390, 541 01 Trutnov za cenu ve výši 67.384
Kč bez DPH, s DPH za 81.535,-Kč (viz příloha originálu zápisu).
USNESENÍ č. RM/997/80/2018
Rada města Svobody nad Úpou
bere na vědomí
a)
Společné stanovisko Ministerstva pro místní rozvoj a Ministerstva vnitra ČR
č.j. MV-2106-4/OSR-2018 ze dne 22.1.2018 k přechodným ustanovením článku II.
bod 15. zákona č. 225/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 183/2006 Sb., o územním
plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (viz
příloha originálu zápisu), na základě kterého vyplývá povinnost našeho pověřeného
obecního úřadu ve Svobodě nad Úpou vykonávat činnost stavebního úřadu pro obec
Malá Úpa (podrobně viz zápis).
schvaluje
b)
změnu Organizačního řádu, resp. organizační struktury MěÚ Svoboda, a to
navýšením o 1,0 pracovní úvazek na hospodářsko-správním odboru s tím, že tento
nový pracovník (jedná se o úředníka, takže musí být vypsáno výběrové řízení podle
zákona o úřednících) bude vykonávat z 0,5 pracovního úvazku agendu stavebního
úřadu pro obec Malá Úpa a zbývající polovina pracovního úvazku bude využita
přesunem agend v rámci reorganizace ostatních činností zaměstnanců radnice
(podrobně viz zápis).
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